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مدرسآموزشی: رفتار حرکتی                   مرتبه علمی*:  گروهرسمی         نوع استخدام*:     

masysport@yahoo.com   آدرس پست الكترونیكی*:

021-22970060تلفن محل کار:     

رجائیدانشگاه تربیت دبیر شهید  -لویزان -تهرانآدرس محل کار و کد پستی*:  

 سوابق تحصیلی

 سال اتمام دانشگاه محل تحصیل گرایش رشته مقطع تحصیلی ردیف

  فردوسي مشهد رفتار حرکتي تربيت بدني دانشجوی دکتری 1
 1383 تربيت معلم تهران عمومي تربيت بدني فوق ليسانس 2

 1377 تربيت معلم تهران رفتار حرکتي تربيت بدني ليسانس 3
 

 فعالیت های علمی- پژوهشی

 

پژوهشی نوآوری های  –اثر جنسیت وسطح فعالیت بدنی بر خودپنداره بدنی دانش امزان دوره راهنمایی . فصلنامه علمی -1

  12/7/92آموزشی.

اندازه  نشریه . دانشجویان دختر  در رشته های منتخب 2م استانداردهاي آمادگي مهارتي تربیت بدني عموميورتدوین ن -2

(1394) گاه عالمه طباطباییدانش تربیتی  گیری  

دانشگاه  دانشجویان دختر 2م استانداردهاي آمادگي مهارتي تربیت بدني عموميورتدوین نهمکار طرح پژوهشی با عنوان -3

   23/2/91تربیت دبیر شهید رجایی . 

 



1393اردیبهشت  18و  17 –. تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییداور مقاالت در ششمین همایش ملی آموزش -4  

1391نقد و بررسی از طرح ارزشیابی برنامه درسی تربیت بدنی پایه دوم و ششم آموزش و پرورش سال-5  

 17/12تا  7/12/92ز 1. شرکت در کالس های دانش افزایی اساتید با عنوان مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیکی -6

ساعت 16به مدت  93  

7- The relationship between psychophysiological measures and attention in Gymnastics.  

27/9/92مرکز همایش های علوم پزشکی رازی. -دومین کنگره علوم اعصاب بالینی و پایه .ایران تهران  

اردیبهشت . لرستان،  31.شگاه پیام نوراولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دان -مقایسه سالمت روان دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار -8

 دلفا ن

 9 –. تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.چهارمین همایش آموزش كاركرد هاي یادگیر مشاهدهاي در ورزشكاران نخبه -9

1390خرداد  10و   

1/9/290دانشگاه الزهرا . پژوهشکده تربیت بدنی، و1شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل بیومکانیکی ژیمناستیك سطح   -10  

90خرداد  19و  18ورزشی آسیا. پژوهشکده تربیت بدنی.  -شرکت در سومین کنگره بین المللی  -11  

نوروفیدبک و بیوفیدبک در مرکز پارند با اخذ گواهینامه معتبر آموزش  شرکت در گارگاه های-12  

49آموزش تربیت بدنی. شماره  راهنمای تمرینات آموزشی مناسب در زنگ تربیت بدنی. مجله رشد-13  

در ساعات درس تربیت بدنی با دانش آموزان مبتال به اختالل هماهنگی چه باید کرد. مجله رشد آموزش تربیت بدنی. شماره -14

50 

جله رشد آموزش تربیت بدنی. شمارهلزوم استفاده از بازی در ساعات درس تربیت بدنی. م-15  

 

 

 سوابق و تجارب آموزشی

 

مربی ژیمناستیک باشگاههای  متعدددی  نظیر صدا و سیما ، نیروی هوایی ، آتش نشانی ، باشگاه قصر موج و ...  -1  

مربی تیم ژیمناستیک دانشگاه شهید رجایی در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر کشور )دانشگاه الزهرا(  -2  

ایی آمادگی جسمانی دانشگاه شهید رجو  مربی تیمهای فوتسال  - 3 

دانشگاه  1در مسابقات منطقه مربی تیمهای فوتسال و هندبال دانشگاه آزاد بوشهر و کسب مقام قهرمانی در رشته فوتسال    -4
 آزاد

دانشگاه آزاد در مسابقات قهرمانی کشور مناطق دانشگاه آزاد 1مربی منتخب تیم فوتسال منطقه   -5  

آموزش و پرورش در مسابقات استان تهران 15مربی  تیم  آمادگی جسمانی  منطقه   -6  

مربی  تیم  آمادگی جسمانی  دانش آموزان استان تهران در مسابقات قهرمانی سراسر کشورو کسب مقام دوم  -7  

مربی تیم هندبال دانشگاه  شهید رجایی در مسابقات هندبال دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور  -8  



سال 3نشگاه آزاد واحد بوشهر به مدت استاد مدعو دا   -9  

سال 2استاد مدعو مرکز تربیت معلم به مدت    -10  

استاد مدعو دانشگاه علم و صنعت ایران -11   

استاد مدعو دانشگاه خوارزمی -12  

مدرس فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک به طور فعال -13  

داور فعال فدراسیون اسکیت  -14  

 

 دوره های مربیگری و داوري

 

مربیگری آمادگی جسمانی -1  

مربیگری ژیمناستیک -2  

مربیگری هندبال -3  

مربیگری فوتسال -4  

مربیگری بدمینتون -5  

مربیگری ایروبیک ژیمناستیک -6  

داوری ژیمناستیک -7  

داوری دو و میدانی -8  

داوری فوتسال  -9  

داوری اسکیت -10  

 

 

 کسب مقام های ورزشی

 

1377ژیمناستیک درچهارمین المپیاد ورزشی دانشجویان سالکسب مقام اول تیمی  -1  

  1376کسب مقام دوم تیمی ژیمناستیک درسومین المپیاد ورزشی دانشجویان  سال -2

1376کسب مقام دوم هندبال در دومین المپیاد فرهنگی ورزشی  استان تهران سال  -3  

1380ان دانشگاهها کسب مقام سوم تیمی ژیمناستیک درمسابقات قهرمانی دانشجوی -4  

1389دانشجو یان دختر اتحادیه دانشگا ها  کسب مقام اول آمادگی جسمانی-5  

1378سال کارکنان استان تهران  25کسب مقام اول آمادگی جسمانی زیر  -6  

1386کسب مقام سوم انفرادی در مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان وزارتخانه ها و سازمان ها سال  -7  



1383ول تیمی در مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی کشور کارمندان دولت تحت عنوان جام خلیج فارس سال کسب مقام ا -8  

1383کسب مقام سوم انفرادی در مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی کشور کارمندان دولت تحت عنوان جام خلیج فارس سال  -9  

1383شهید استان تهران سال  36000بزرگداشت سرداران شهید و کسب مقام اول انفرادی در مسابقات آمادگی جسمانی  -11  

   1383تخصصی معلمان تربیت بدنی سال  –کسب عنوان قهرمان   قهرمانان در نوزدهمین دوره رقابتهای علمی  -12

   1383تخصصی معلمان تربیت بدنی سال  –کسب مقام دوم تیمی در نوزدهمین دوره رقابتهای علمی  -13

به وزارت  ام اول انفرادی آمادگی جسمانی در مسابقات ورزشی کارکنان حوزه ستادی و سازمان های وابستهکسب مق -41
 آموزش و پرورش

  1385صصی معلمان تربیت بدنی سال تخ –کسب مقام دوم تیمی در بیستمین دوره رقابتهای علمی  -51

1388بیر شهید رجایی در مسابقات اتحادیه کسب مقام اول امادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه تربیت د-16  

1388کسب مقام اول فوتسال دانشجویان دختر  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در مسابقات اتحادیه --17  
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